
إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين وال  ((لكن بشرط  من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )) ((

اشرتط اهللا تعاىل حلل احملصنات من املؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب اشرتط إيتاء األجور  )) متخذي أخدان

؛ ألن األجر ما يؤخذ مبقابلة  اهللا تعاىل أجرا؛ وهلذا مساها  وهي املهور اليت تبذل عوضا عن االستمتاع باملرأة

 ((؛  أي أجور هؤالء احملصنات وهن املهور أجورهن )) ((؛  أي أعطيتموهن إذا آتيتموهن )) ((؛  عوض

، إحصان  يعين حال كونكم حمصنني أي طالبني اإلحصان آتيتموهن )) ((حال من الواو يف قوله:  محصنين ))

 غري معلنني بالزنا غير مسافحين )) ((ن الزواج حيصل به إحصان فرج الزوج والزوجة؛ ؛ أل فرج املرأة وفرج الرجل

؛ األول: ما كان حالال  ثالثة أقسام ء؛ وعلى هذا فيكون الوط أي خمتفني بالزنا وال متخذي أخدان )) ((؛ 

 ما الذي حيل ؟ األول والفجور .؛ والثالث: ما كان خفيا بالعهر  ؛ والثاين ما كان علنا بالعهر والفجور بالصداقة

أي  أخدان )) ((، األول هو الذي حيل وهو الذي يتزوجها حمصنا غري مسافح وال متخذي أخدان؛ وقوله: 

وال متخذات  ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل يف سورة النساء:  أصدقاء؛ واخلدن يطلق على الصديق من رجل أو امرأة

  فدل ذلك على أن اخلدنة يكون يف الرجال ويكون يف النساء . دان ))وال متخذي أخ ((وهنا قال:  أخدان ))

؛ هل اإلميان شيء يكفر  من يكفر باإليمان )) ومن يكفر باإليمان فقد حبط عمله )) (( ((وجل:  مث قال عز

من التزام  ؛ لكن املراد باإلميان هنا أي مقتضيات اإلميان أو ال يكفر به أو اإلميان ضد الكفر ؟ اإلميان ضد الكفر

؛ ألن اهللا تعاىل ذكر هنا حملالت وحمرمات فمن أخذ ا وقام ا فهو مؤمن ومن مل يأخذ ا فليس  الشريعة

 فقد حبط عمله )) ((أي مبا يقتضيه اإلميان من التزام أحكام اإلسالم  ومن يكفر باإليمان )) ((؛ إذا  مبؤمن

؛ ألن الردة حتبط األعمال إال أنه يشرتط أن ميوت  ؛ وعمل مفرد مضاف فيشمل كل األعمال ذهبأي بطل و 

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت  ((اإلنسان على ردته ـ و العياذ باهللا ـ لقوله تعاىل: 

وهو في اآلخرة من الخاسرين  (( . أعمالهم في الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ))

ذلك الوقت وإال فهو يف احلقيقة خاسر يف الدنيا  ؛ ألن ظهور خسران يف عاىل أنه خاسر يف اآلخرةذكر اهللا ت ))

 ((وقال تعاىل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيمة ))  ((، قال اهللا تعاىل:  و اآلخرة

  . أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا واآلخرة ))

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى  ((؛  الرجيمأعوذ باهللا من الشيطان 

المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 

جوهكم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بو  جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء



وأيديكم منه ما يريد اهللا أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 

   . تشكرون ))

اآلية اليت قبلها  ؛ قبل أن نبدأ تفسري هذه اآلية أظن بقي علينا فوائد ؟ من أين ؟ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

م أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم اليو  ((قال اهللا تعاىل:  أخذنا فوائدها ؟

فيها قراءتان: كسر الصاد  المحصنات )) ((ذكرنا فيما سبق أن  )) حل لهم والمحصنات من المؤمنات ...

على أا اسم مفعول؛ وأظن أين  المحصنات )) ((؛ و على أا اسم فاعل المحصنات )) ((؛  وفتح الصاد

؛  نسيت أن أنبهكم ؟ من فوائد اآلية الكرمية: أن اإلحالل والتحرمي إىل اهللا عزوجل ليس ألحد أن حيلل أو حيرم

وال تقولوا لما تصف ألسنتكم  ((وهذا بإمجاع املسلمني حىت إن اهللا تعاىل قال:  اليوم أحل )) ((لقوله: 

مر علينا ما يبني حكم التحليل والتحرمي وقلنا  وقدتفتروا على اهللا الكذب )) لالكذب هذا حالل وهذا حرام 

، وما  ، وكالم األصوليني حول هذا املوضوع ، واألصل يف غريها احلل األصل يف العبادات التحرمي واملنع إال بدليل

بيض من الصحف فقط ألنه  ، وما أشبه ذلك كله كالم ليس فيه فائدة إال تسويد ما ا األصل باألشياء قبل الشرع

 ؛ ألن لدينا من كالم اهللا وسنة رسوله ما يغين عن كل املباحث اليت ذكروها وأطالوا فيها كالم جديل ال فائدة منه

؛ واألصل يف غري  ، املنع أصال ووصفا إال بدليل ؛ نقول قاعدتان مهمتان: األصل يف العبادات املنع إال بدليل

؟ احلل إال ما دل الدليل على  ، األصل فيها أيش عامالت وأعيان ومنافع وغريهاالعبادات مطلقا من عادات وم

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن كل ما أحله اهللا  ؛ واألدلة على ذلك ذكرناها سابقا وال حاجة لإلعادة . التحرمي

هذا الطيب هل هو حالل لكل أحد ؟ اجلواب: إن تضمن ضررا على بعض الناس كان  ولكن . تعاىل فهو طيب

، صار يف حقه  حراما وإن كان طيبا ؛ فإذا قيل لشخص مثال: إنك إذا أكلت هذا النوع من الطعام فإنه يضر

ليهود من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن طعام ا ألنه خبيث لكن ألنه ضار هلذا الشخص املعني . حراما ال

؛  وهل غريهم كذلك ؟ اجلواب: ال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) . ((؛ لقوله:  والنصارى حالل لنا

؛ بل نقول إنه وصف والوصف خيرج ما سواه مما مل  إنه لقب الذين أوتوا الكتاب )) ((وأخطأ من قال إن قوله: 

 ؛ وإذا حللت اسم مفعول ؟ وطعام معطون الكتاب هل حللها إىل الذين أوتوا الكتاب )) ((؛ فمثال  يتصف به

، فمثال إذا  ؛ فال تكون لقبا كما قيل ألن اللقب معروف أنه ليس له مفهوم إىل اسم املفعول صار صفة مشتقة

، هذا أيش ؟ هذا  ؛ لكن إذا قلت: أكرم اتهد ألن هذا لقب قلت لك: أكرم زيدا ليس معناه ال تكرم غريه

إن الذين أوتوا  ((؛ من العلماء والسيما املتأخرون من قال  خيرج من ليس مبجتهد، هذا وصف  وصف

؛ ألن اللقب كما هو  لقب وليس بوصف من أجل أن يتضرعوا إىل حل طعام غري اليهود والنصارى الكتاب))



، ال  زيدا ، مثاله أيش ؟ أكرم ، اللقب ليس له مفهوم وقد عرفتم املثال معروف عند األصوليني ليس له مفهوم

من فوائد هذه اآلية الكرمية: حل طعام الذين  ... ؛ لكن أكرم اتهد يعين ال تكرم امله يعين أنك ال تكرم غريه

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من سواهم ال حتل ذبيحتهم كاوس  ، وهم اليهود والنصارى . أوتوا الكتاب

ومن  . الذين أوتوا الكتاب )) ((نأخذها من أين ؟ من مفهوم  ؛ والوثنيني والشيوعيني واملشركني وما أشبههم

 ؛ ألن الذين أوتوا الكتاب عندهم علم مساوي فوائد اآلية: حكمة اهللا عزوجل يف حتليل طعام الذين أوتوا الكتاب

 ؛ والشك أن أحوال أهل الكتاب تغريت بعد نزول القرآن ؛ فهم من أقرب الناس إىل قبول الشريعة اإلسالمية

، تغريت تغريا كثريا فصار بني املسلمني واليهود وبني املسلمني والنصارى حروبا عظيمة طاحنة أدت إىل  الكرمي

ومن فوائد هذه اآلية  استكبار هؤالء اليهود والنصارى وعدم قبوهلم ملا جاء به الرسول عليه الصالة والسالم .

؛ والذكي هنا ليس معناه  إذا عدوه ذكيا صار طعاما؛ ألم  الكرمية: أن ما عده أهل الكتاب ذكيا فهو ذكي

؛ وبناء على ذلك حيل من طعامهم ما ذكروا  ؛ فما عدوه ذكيا فهو طعام هلم ، املراد بالذكي يعين املذكي الفطن

، أو ما أشبه ذلك فالذبيحة  ؛ يعين لو قال النصراين باسم املسيح وقال اليهود باسم عزير اسم غري اهللا عليهم

ومن  وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) . ((، قال:  ؛ واهللا عزوجل أطلق ألم يعتقدون هذا طعاماحالل 

؛ أيش املوقوذ ؟ الذي قتل بغري اار الدم بالصع وشبهه فإنه  من املوقوذ فهو حاللذلك أيضا أن ما عدوه ذكيا 

فإذا قال  طعاما مذكا يأكلونه فإنه حالل . فما عدوه طعام الذين أوتوا الكتاب )) ((؛ ألن اهللا قال:  حالل

قائل: هل ذهب إىل هذا أحد ؟ فنقول: أما ما ذكروا عليه اسم املسيح فقد ذهب إليه بعض السلف من 

، وحنن ال  ؛ وقالوا إن هذا ال يعود إىل ذات املذكى أو إىل خبثه إمنا يعود إىل القصد الصحابة وغري الصحابة

؛ لكن ما  وهو أنه إذا كان الذكي عندهم ما مات ولو خبنق فقالوا إن اآلية مطلقة ؛ وأما الثاين يهمنا قصده

علمنا أن أحدا من السلف قال به إال أن املتأخرين الذين قالوا به قالوا إذا كان السلف أجازوا ما ذكر اسم غري 

ر اسم اهللا على الذبيحة واار ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل ذك اهللا عليه ـ يعين بعض السلف ـ فهذا مثله

لكن مجهور  ) ما أنهر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوا (، جعلهما قرينني يف حكم واحد فقال:  الدم قرينني

وال  ((، أن يقيد بقوله تعاىل:  طعام الذين أوتوا الكتاب )) جيب أن يقيد العلماء يقولون: إن هذا اإلطالق يف ((

ويقيد أيضا بقول الرسول  فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه )) ((وقوله: تأكلوا مما لم يذكر اسم اهللا عليه )) 

وإذا كان هذان قيدان مقيدان إلطالق حل  ما أنهر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوا ) (صلى اهللا عليه وسلم: 

؛ إذا كان املسلم لو خنق شاة مثال صارت حراما  ىلذبيحة املسلم فتقييدمها حلل ذبيحة غري املسلم من باب أو 

؛ إذ ال ميكن أن تكون مقتولة الكتايب أفضل من مقتولة املسلم؛ وهذا هو الذي عليه اجلمهور،  فكذلك الكتايب



وإن كان مطلقا فإنه جيب أن  طعام الذين أوتوا الكتاب )) ((فالصحيح أن قوله:  مجهور العلماء وهو الصحيح؛

؛ لكن إذا أتتنا ذبيحة من يهودي أو  مبا ورد من تقييد ذلك بذكر اسم اهللا على الذبيحة واار الدم نقيد بأيش؟

، األصل  نصراين وحنن ال ندري أذكر اسم اهللا عليه أو ال، أخنقها مث قطع رقبتها أم ال فما األصل ؟ األصل حل

ما أتوا إلى رسول اهللا فقالوا يا رسول اهللا أن قو  (احلل ملا ثبت يف صحيح البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها: 

؛ قالت: وكانوا حديث  ؛ قال: سموا أنتم وكلوا إن قوما يأتوننا باللحم ال ندري أذكر اسم اهللا عليها أم ال

؟ قال: مسوا أنتم  يعين أسلموا قريبا واملسلم قريبا قد خيفى عليه كثري من اإلسالم ومع ذلك قال أيش عهد بكفر )

؛  قال صاحب املنتقى رمحه اهللا: يؤخذ من هذا أن كل فعل صدر من أهله فاألصل فيه احلل وال تناقض؛  وكلوا

 ألننا لو كلفنا أن ننقب لكان حىت الذي يأيت يف أسواقنا مما ذبح املسلمون جيب أن نسأل هل الذابح مسى أو ال

ننا كلفنا أن ننقب لكان الرجل إذا باع ؛ ولو أ ا، وما أشبه ذلك ، هل هو يصلي أو ل ، هل قطع األوداج أو ال

؛ فإذا قال ملكت من فالن يال روح  ؟ الحتمال أن يكون سرق علينا الثوب قلنا تعال من أين ملكت ؟ صح

ال  ؛ وهذا شيء نسج منها لفالن تعال من أين ملكت ؟ الحتمال أن فالنا سرق إىل أن نصل إىل الشجرة اليت

طعام  ((لو ادعى مدعى أن املراد بقوله:  ل يف الفعل الواقع من أهله احلل .؛ على كل حال األص ميكن أن نطاق

؛ ملاذا ؟ ألن هذا حل من أهل  ما طبخوا من خبز ومرق وما أشبه ذلك هل يقبل ؟ ال الذين أوتوا الكتاب ))

أن احمللالت ؛ وذلك  ، هذا حل باإلمجاع حىت لو أن جموسيا صلح لنا خبزا نأكله الكتاب ومن غريهم باإلمجاع

؛ والثاين: ما  ، وهذا حالل من الكتايب وغري الكتايب ؛ األول: ما ال يشرتط حلله فعل فاعل تنقسم إىل قسمني

؛ هذا قسمان وذكرت ذلك من أجل أن يصحح ما  يشرتط حلله فعل فاعل، وهذا حرام من غري أهل الكتاب

، مثل أيش ؟  ما ال يتوقف حله على فعل فاعل سبق أن قلنا إنه ثالثة أقسام واحلقيقة أنه قسمان؛ األول:

؟ متأكد ؟  ، ال الذبائح أو يف غري الذبائح ؟ طيب السمك ؟ ويش تقول ؟ هل يشرتط حلله فعل فاعل ؟ ال

، هذه حالل سواء كان  ؟ نعم لو وجدت مسكة ميتة على شاطئ البحر كلها ما فيها شيء توافقون على هذا

؛ اإلشكال يف الطعام الذي يشرتط حلله فعل  ، وهذا ال إشكال فيه لكتابطعام أهل الكتاب أو غري أهل ا

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال بأس أن نطعم  ، وهذا هو املراد باآلية . الفاعل وهو احليوان الذي حيتاج إىل الذكاة

وحينئذ نسأل  )طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) ((؛ لقوله:  أهل الكتاب ويطعمونا

هل جتوز املهاداة بيننا وبني أهل الكتاب ؟ اجلواب: نعم جيوز فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل هديتهم كما 

؛ ألن هذه املرأة سألت أي شيء يعجب حممدا ؟ قالوا يعجبه من الشاة  أهدت إليه املرأة يف خيرب الشاة املسمومة

، النيب عليه الصالة والسالم ما يعلم الغيب  رسول عليه الصالة والسالموأهدا لل؛ فمألت الذراع بالسم  ذراعه



؛ أما هو عليه الصالة والسالم فإنه تأثرت ال  ولكن بإذن اهللا مل  أكله ومن معه، من الذين أكلوا معه من مات

وهذا أوان  ما زالت أكلة خيبر تعاودني (؛ لكنه قال يف مرض موته كما روت عنه عائشة:  يؤثر به السم شيئا

؛ وهلذا قال الزهري وغريه: إن رسول اهللا صلى  األر عرق معروف إذا انقطع هلك اإلنسان انقطاع األبهر مني )

؛ املهم كون طعامهم حال لنا وطعامنا حال هلم يدل على  ؟ بقتل اليهود اهللا عليه وسلم مات شهيدا بقتل من

إذا رجونا منهم اإلسالم أو إذا أردنا أن نبني هلم أن اإلسالم دين جواز املهاداة بيننا وبني أهل الكتاب والسيما 

السالم وأن اإلسالم ما أنزله اهللا عزوجل ليفرض على الناس أن يسلموا إمنا فرض اهللا على البشر أن تكون كلمته 

، الزم  نقول: ال؛ ولذلك لو أن الكافر قال إنه يبذل اجلزية ويبقى على دينه  هي العلياء سواء باإلسالم أو جبزية

؛ وطبعا تسليم اجلزية مىت يكون ؟ إذا كنا حنن املسلمني  تسلم ؟ ال أبدا، نقول ابق على دينك وحنن نستلم اجلزية

، حالنا اليوم ـ نسأل اهللا أن يرحم ضعفنا ـ على عكس من ذلك، الكلمة العليا  لنا الكلمة وليس كحالنا اليوم

، لو قمنا بدين اهللا حق القيام لكان دين اهللا البد أن يظهر على مجيع  القياملغرينا ألننا ما قمنا بدين اهللا حق 

لكن من منا  ليظهره على الدين كله )) ((أليش ؟  هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق )) ((األديان 

يف بالد  إال من شاء اهللا يريد هذا، أكثر الناس اآلن على غريه، وأعين م املسلمني أيضا على خالف ذلك

، واألشياء  ، وفيهم غلو يف قوم صاحلني أو غري صاحلني املسلمني شرك لو كان الرسول حيا لكان يقاتلوم عليه

؛ لكنه مع ذلك دين العزم  ؛ على كل حال دين اإلسالم هو دين السالم يف الواقع ال ختفى على كثري منكم

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: حل احملصنات من أهل  والقوة واحلذر من األعداء وكيدهم ومكرهم وخيانتهم .

قيقة قد يف احلوهذا  والمحصنات من المؤمنات )) ((؛ ألن اهللا قال:  الكتاب كحل احملصنات من املسلمني

يقول قائل: ال حمل له ألن هذا أمر معلوم؛ لكنه سبحانه وتعاىل أراد أن يبني أنه كما حلت لنا احملصنات من 

يف سورة النساء وهي  روفعحلها ممن املؤمنات ؛ ألن احملصنات  لنا احملصنات من أهل الكتاباملؤمنات حلت 

؛ لكنه أراد بذلك سبحانه وتعاىل واهللا أعلم أن حل احملصنات من املؤمنات  قبل هذه السورة صرحية بذلك

قد يكون اإلقدام عليهن يف ؛ لكن ال يلزم تساويهن باحلل أن يتساوين  سواء يف احلل من أهل الكتاب واحملصنات

؛ أفهمتم هذا ؟ يعين ال يلزم من حل احملصنات من املؤمنات  شيء حالال ولكن نقول األفضل أن ال تقدم عليك

، قد حتل املرأة لإلنسان ويقال ال تقدم  واحملصنات من أهل الكتاب ال يلزم من حلهن أن يتساوين يف اإلقدام

  عليها .

  ات ؟ ما املراد باحملصن الشيخ :

  ؛  احلرائر الطالب :



؛ أما العفيفات فإنه يأيت يف سورة النور  فيها قوالن لكن ما هو الراجح ؟ املراد احلرائر هذا هو الصحيح الشيخ :

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  .الزاني ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك ))  ((

 ((فقدم املؤمنات على  المحصنات من المؤمنات )) ((؛ لقوله:  إن مل يكن عاملاعلو مرتبة املؤمن و 

ومن فوائد  مع أن أهل الكتاب عندهم علم واملؤمن قد ال يكون عنده علم . المحصنات من أهل الكتاب ))

وهذه  أجورهن ))إذا آتيتموهن  ((؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله:  هذه اآلية الكرمية: اشرتاط املهر يف حل املرأة

، هذه واحدة  املسألة اختلف فيها العلماء وهلا صور؛ الصورة األوىل: أن يتزوج الرجل املرأة بشرط أن ال مهر هلا

؛ فهل يصح العقد ؟ ظاهر اآلية الكرمية هنا وظاهر اآلية الكرمية يف سورة النساء  أن يتزوجها بشرط أن ال مهر هلا

يعين  وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )) ((ساء قال اهللا تعاىل: ، يف سورة الن أنه ال يصح العقد

، أنه إذا  إذا آتيتموهن أجورهن )) وهذا القول هو الراجح ليس جمانا بل البد من املهر، ويف اآلية الكرمية هنا: ((

ن ال مهر هلا صار هذا ؛ ووجه ذلك ؟ أنه إذا تزوجها بشرط أتزوج امرأة بشرط أن ال مهر هلا فالنكاح باطل

يا أيها النبي إنا  ((النكاح هبة ونكاح اهلبة ال جيوز إال للرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم؛ لقول اهللا تعاىل: 

أحللنا لك أزواجك الالتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء اهللا عليك وبنات عمك وبنات 

رن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي عماتك وبنات خالك وبنات خاالتك الالتي هاج

فإذا اشرتط أن ال مهر فهذا هو اهلبة؛ قال بعض العلماء  أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ))

النكاح صحيح والشرط فاسد وحينئذ جيب هلا مهر املثل، النكاح صحيح والشرط فاسد وجيب هلا مهر املثل؛ 

؛ فالنكاح صحيح بنص  الصورة الثانية: تزوجها وسكت مل يذكر مهرا عيف ألن األدلة متنعه .ولكن هذا القول ض

ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا  ((؛ لقول اهللا تعاىل:  القرآن ولكن هلا مهر املثل

هذه نقول إذا دخل ا فلها مهر املثل وإن طلقها  ومتعوهن على الموسع قدره )) ((مث قال:  )) لهن فريضة

؟ األوىل شرط عدم  ؛ الفرق بني هذه واألوىل واضح ؟ ما هو قبل الدخول فلها املتعة بقدر يسر زوجها وعسره

؛ وشطر املهر  ؛ فهذه جائزة أو غري جائزة ؟ جائزة الصورة الثالثة: أن يتزوجها بشرط املهر املهر والثاين سكت .

، إن  ؛ وهل يشرتط إذا اشرتط املهر أن يعني أو ال ؟ ال يشرتط أن يعينه ، تأكيد ملقتضى العقد إال تأكيدما هو 

 ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن املهر مبنزلة األجرة عينه فلها ما عني وإن مل يعينه فلها مهر املثل .

عوض واملعوض وعلمهما وهنا العوض جيوز فيها معرفة ال ؛ يقال: األجرة يشرتط وحينئذ يرد إشكال أجورهن ))

أن يكون جمهوال وهو املهر الذي ال يسمى واملعوض كذلك، املعوض هي منفعة املرأة إىل مىت ؟ إىل املوت أو 

الطالق، وهذا أمر جمهول قد تبقى مع زوجها عشرين سنة أو ثالثني سنة أو مائة سنة وقد متوت يف أسبوعها 



؛ ومهر األوىل والثانية سواء، أليس كذلك ؟ تزوج امرأة بألف  وبقيت معه  لق يف أسبوعها األولاألول وقد يط

؛ وأخرى تزوجت مبائة  وماتت بعد مائة يوم كم ؟  ؟ بريال مائة سنة اقسم السنة على مائة  كل سنة بكم

لكن إذا قال قائل: كيف تقولون إنه مبنزلة األجرة مع هذا االختالف العظيم ؟  ؛ اليوم بريال فرق بني هذا وهذا

؛ ولو قلنا يشرتط العلم  قلنا نظرا لتقلب الشرع بالنكاح لكثرة األمة وحتصني الفروج واملصاحل العظيمة خفف فيه

مسألة ثانية ممنوعة يف ؛ وعدنا إىل  يف هذا وهذا صار يف هذا مشقة عظيمة وصار النساء ختتلف يف مقدار املهر

عوض املعوض تقول كم مدة النكاح ؟ كما لو استأجرت امرأة ال له معرفةالشرع وهي نكاح املتعة يعين لو قلنا 

، العوض  املدة والعوضعن مقدار خادمة تقول كم مدة اخلدمة ؟ فألجل هذه املصلحة العظيمة عفا الشرع 

ومن فوائدها: أن مقصود األعظم يف النكاح  .شرتط يف النكاح ين فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه وم . املعوض

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلشارة إىل أنه ينبغي إعالن  . محصنين غير مسافحين )) ((؛ لقوله:  اإلحصان

 فالبد أن يكون النكاح معلنا ظاهرا . غير مسافحين وال متخذي أخدان )) ((؛ أليش ؟ ألنه قال:  النكاح

؛ لكن إذا   وهل يكفي يف إعالنه أن يقع بشروط أو البد من إظهاره وإعالنه ؟ اجلواب: الثاين على القول الراجح

؛ وإن مل يشرتط ففيه  فهو غري صحيح البد من إعادته وكتمانه كان الشهود مع الكتمان فإن اشرتط كتمانه

 كلهم متفقون على أن إعالن النكاحخالف، بعض العلماء يقول ال يصح وبعضهم يقول يصح؛ لكن العلماء  

أن االستمتاع بالنساء ينقسم ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  أفضل وأبعد عن التهمة وأبعد عن اختاذ األخدان .

؛ والثالث زنا  ؛ و الثاين زنا معلنا ؛ والفرق بينهما: األول عقد شرعا ؛ اختاذ أخدان ، سفاح ؛ حتصيل إىل أقسام

؛ ألن  هذه اآلية الكرمية: أنه إذا قصد املسافحة أو اختاذ اخلدن فإنه ال يكون نكاحا صحيحاومن فوائد  سري .

؛ ألن نكاح  وقد استدل علماء السنة بذلك على بطالن نكاح املتعة غير مسافحين )) ((، قال:  اهللا اشرتط

يسفح، لذة يقذفها يف فرج ، ما أراد أن  ؛ ألن الرجل ما قصد إال أن يستمتع فقط املتعة إن أعلن فهو سفاح

؛ وهذا القول بإمجاع أهل السنة على أن نكاح  ؛ وإن كان خمفى فهو من جنس اختاذ أخدان هذه املرأة وينتهي

وهذا يدل على أنه  إنه حرام إلى يوم القيمة ) (؛ وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال:  املتعة حرام

؟  خرب يتضمن حكما وحكما مغيا بأيش إلى يوم القيمة ) (صالة والسالم: ال ميكن نسخها ألن قوله عليه ال

؛ ألن النسخ هو رفع احلكم  ا إىل يوم القيمة فإنه ال ميكن نسخهب؛ وإذا كان خربا يتضمن حكما مغي بيوم القيمة

   وما كان غايته يوم القيمة فإنه ال ميكن أن يرفع .

  لرجل ماال حىت يكون مهرا هلا ليتزوجها ؟ما رأيكم فيما إذا وهبت امرأة  السائل :



يسأل يقول: إذا وهبت املرأة مهرها لزوجه أ يصح أو ال ؟ أعطته مث وهبه إليه أيش الفائدة ؟ أعطاها يف  الشيخ :

  أنت تدري ما تقول أو ال ؟ أول ليلتها مث رددته إليه مث رده إليها ؟ 

يتين إياه هو لك اهلبة ؟ يعين وهبته ماال ليكون مهرا هلا ؟ غري اآلن املرأة قالت يا فالن املهر الذي أعط الشيخ :

، يعين ال بأس أن به ماال ولكن أخشى إذا وهبته املال قال: احلمد هللا   ؛ هذا أيضا ال بأس به هذه ما تصورا

، يقع كثريا كان الناس يف األول عندنا  ؛ أما مسألة إذا مت العقد ردت املهر إليه فهذا يقع كثريا ألا وهبته انتهى .

قا وهو فقري يف بعض القضايا تزوج رجل امرأة وأعطاها مهرا وهو ميهر املرأة يصدقها صداهنا يف بالدنا كان الرجل 

  ،واحد ويف ضحى يوم الزواج قرع الباب رجل عليها وهو مع أهله أول يوم وقال أعطين ريالني أطلبك  ،

وارتفعت أصواما هي جاءت وقالت ماذا به ؟ قال هذا يطلبين  كيكيء قال أعطين وإال أشقال ما عندي ش

  ؛ هذا ما فيه شيء هذا طيب . فأعطته املهر وأوىفيك الريال ويقول أعطين إياه وإال بشك

   أي نعم ذبائحنا حل هلم . الشيخ :

  كافر طاهر ؟وبقي فائدة نسيناها وهي هل هذه اآلية تدل على أن بدن ال الشيخ : 

؛ ألنه البد أن يالمس الطعام ويف النكاح أيضا البد أن يكون الزوج مع زوجته ما يقتضي  نعم تدل على ذلك

وفيه أيضا دليل على أن آنيته طاهرة وهو كذلك إال ما علم جناستها فهي جنسة كأوان  . التنجيس لو كان جنسا

   . املسلمني

  ونصف اآلخر معجل ؟ ما حكم املهر الذي نصفه مؤجل السائل :

؛ ألن هذا املهر  يعين بعض الناس يقول يعطي املهر معجال ومؤجال ؟ كله مؤخرا ؟ ال بأس ما فيه مانع الشيخ :

   ثبت يف ذمته اآلن لو مات طلب به .

  ما حكم من اشرتط أبو املرأة على الزوج أال يدفع املهر ؟ السائل :

  من ؟ والد الزوجة ؟  الشيخ :

   نعم السائل :

   لكن هل هو سيدفعه اآلن ؟  الشيخ :

  ؛  ال  السائل :

؛ لكن يقال لويل املرأة: جزاك اهللا خريا مادام إنك ترغب  ؛ يعين سواء اشرتط الزوج أو ويل املرأة ما جيوز الشيخ :

   أن تعطي ابنتها بدون مهر أعطه أنت مهرا ليعطها .

  



  من هو الكافر الذي ال حتل ذبيحته ؟ السائل :

   ، أي إنسان كان . كل كافر ليس من أهل الكتاب فال حتل ذبيحته الشيخ :

  عن الديوثة ؟   السائل :

؛ ألنه إذا أبقى أهله وهم ليس فيهم عفة  هذا حيمل امرأة إن صح احلديث ، حيمل على امرأة غري عفيفة الشيخ :

   صار ديوثا فيكون هذا حتذيرا من األمر .

ن ذبائح أهل الكتاب اليوم ليست على الطريقة اإلسالمية فهل ميتنع هو وال خيرب الناس إذا علم املسلم أ السائل :

  ؟ 

، يعين إذا علم اإلنسان إن هذا اللحم حرام لكونه ميتة أو لكونه ذحبه من ال حتل  هذا سؤال مهم الشيخ :

العلماء رمحهم اهللا مثل ذلك ؛ وقد ذكر  ه مل يذبح على طريقة املشروعة وجب عليه أن خيرب وجوباذبيحته أو لكون

؟ كذلك لو رأيت إنسانا يأكل شيئا  ؛ واضح علم املاء النجس أن خيرب من أراد أن يستعملهمن  فقالوا جيب على

   مضرا جيب عليك تعلمه إنه مضر هذا من باب النصيحة .

   هل النصارى اليوم الذين يدعون النسبة لعيسى بن مرمي من أهل الكتاب ؟ السائل :

لقد كفر الذين قالوا إن اهللا  ((أليس هؤالء الذين ينتسبون إىل النصارى أو اليهود قد قال اهللا فيهم:  الشيخ :

   ، هم كافرون من قبل عهد الرسول ومع ذلك أحل اهللا نسائهم وأحل ذبائحهم . ؟ كفرهم ثالث ثالثة ))

 


